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2009/S 136-198517 

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY 

Szolgáltatás 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1.)NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)  
Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes) Szennyvízcsatorna Há 
Honvéd utca 1. 
Kapcsolattartó: Knizse Gyula elnök 
8000 Székesfehérvár 
MAGYARORSZÁG 
Tel. +36 22504021 
E-mail: info@szennyvizprojekt.t-online.hu 
Fax +36 22504022 
I.2.)AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI  
Egyéb önkormányzati társulás 
Egyéb szennyvízcsatorna hálózat bővítés 
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1)MEGHATÁROZÁS 
II.1.1.)A szerződéshez rendelt elnevezés  
"Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-csatorna hálózatok 
bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 azonosító számú projekt projektmenedzsment szervezeti 
feladatok ellátása a projektzárásig (záró projekt-előrehaladási jelentés elfogadásáig), de legfeljebb 
31.12.2012.-ig megbízási szerződés keretében. 
II.1.2.)A szerződés típusa és az építési beruházás, a szállítás, illetve a teljesítés helye  
Szolgáltatás 
Szolgáltatási kategória száma 11 
A teljesítés helye MAGYARORSZÁG, Székesfehérvár. 
NUTS-kód HU211 
II.1.3.)A hirdetmény a következőket tartalmazza 
II.1.4.)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid leírása  
A közbeszerzés tárgya: "Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) 
szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 azonosító számú projekt 
projektmenedzsment szervezeti feladatok ellátása a projektzárásig (záró projekt-előrehaladási jelentés 
elfogadásáig), de legfeljebb 31.12.2012.-ig megbízási szerződés keretében. 
A projekt célja a székesfehérvári szennyvízelvezetési agglomeráció településeinek teljes körű csatornázása 
és szennyvíztisztítása, a 91/271/EGK irányelvvel és az ezzel összhangban kidolgozott Nemzeti Települési 
Szennyvízelvezetési- és Tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggésben. A 15 000 lakos-
egyenértéknél (LE) nagyobb szennyvízelvezetési agglomerációkat el kell látni szennyvízgyűjtő rendszerrel. 
A projekt hatásterületét az alábbi városrészek és települések alkotják: 
Székesfehérvár, Feketehegy (részben), 
— Székesfehérvár, Ráchegy-Búrhegy (részben), 
— Székesfehérvár, Öreghegy (teljes mértékben), 
— Székesfehérvár, Csala (teljes mértékben),- Székesfehérvár, Kisfalud (teljes mértékben), 
— Székesfehérvár, Börgönd városrészek (teljes mértékben), 
— Pátka község, 
— Pákozd község, 
— Seregélyes és Seregélyes-Szőlőhegy nagyközség. 
A közbeszerzés mennyisége: 
A projektmenedzsment szervezettől elvárt feladatok 31.12.2012.-ig történő rendelkezésre állással: 
— a projektben résztvevő valamennyi szervezettel való kapcsolattartás, a munkák összehangolása és a 
kommunikáció koordinálása, 
— a projektben résztvevő valamennyi szervezetek munkájának folyamatos ellenőrzése, koordinálása és 



segítése, 
— a Támogatási Szerződésében lévő előírások maradéktalan betartatása, 
— az engedélyező hatóságokkal való kapcsolattartás és az engedélyezési folyamatok segítése, 
— a belső ellenőrzési folyamatok során keletkező dokumentumok, tervek folyamatos kontrollja abból a 
szempontból, hogy azok egymással koherensek legyenek, tartalmukban hibátlanok és hiánytalanok, 
valamint megfeleljenek valamennyi vonatkozó jogi és műszaki, közbeszerzési és pályázati feltételnek, 
— pénzügyi és számviteli feladatok koordinálása és felügyelete, előrehaladási jelentések, kifizetési 
kérelmek és zárójelentés összeállítása, 
— dokumentálási feladatok ellátása, 
— a közbeszerzési dokumentációk műszaki tartalmának elkészítésében való segítségnyújtás, 
— a Társulás üléseinek megszervezése és lefolytatása, 
— a kedvezményezettek képviselete a támogató szervezet, illetve a közreműködő szervezet képviselőivel 
történő egyeztetéseken, a koordinációkon, helyszíni bejárásokon, egyeztetéseken, valamint a protokolláris 
eseményeken, 
— közreműködés a szerződéskötésekben, a szerződések módosítása során, illetve az esetlegesen 
szükséges költségvetési átcsoportosítás során, 
— a támogatások lehívásának előkészítése, pénzügyi adminisztrációja és az elszámolások nyilvántartása, 
— folyamatos rendelkezésre állás tanácsadással, konzultációs jelleggel a projekt minden résztvevője 
számára, 
— negyedévente, rendkívüli esetben haladéktalanul, írásbeli jelentés készítése a tapasztalt vagy 
vélelmezhető problémákról, javaslat készítése azok megoldására. 
Az igényelt feladatokat a támogatásokra vonatkozó jogszabályokban és a KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 
azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően kell teljesíteni. 
II.1.5.)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  
79421100, 79212100, 79410000 
II.1.6.)A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik?  
Igen 
II.2.)A SZERZŐDÉS(EK) VÉGLEGES ÖSSZÉRTÉKE 
II.2.1.)A szerződés(ek) végleges összértéke  
Érték 50 000 000 HUF 
Áfa nélkül 

IV. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS 

IV.1.)AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 
IV.1.1.)Az eljárás fajtája  
Nyílt 
IV.2)BÍRÁLATI SZEMPONTOK 
IV.2.1)Bírálati szempontok  
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
IV.2.2.)Sor került-e elektronikus árlejtésre?  
Nem 
IV.3)ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 
IV.3.1.)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám 
IV.3.2.)Ugyanezen szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?  
Ajánlati felhívás 
Hirdetmény száma a HL-ben: 2009/S 66-095112 , 4.4.2009 

V. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE 

SZERZŐDÉS SZÁMA 1MEGNEVEZÉSE Megbízási szerződés.  
V.1.)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:  
10.7.2009 
V.2)A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA:  
4 
V.3.)A NYERTES AJÁNLATTEVŐ/GAZDASÁGI SZEREPLŐ NEVE ÉS CÍME  
Térségi Közmű Konzorcium 
Honvéd utca 1. 
8002 Székesfehérvár 
MAGYARORSZÁG 
Tel. +36 22541300 
Fax +36 22314252 
V.4.)A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ  



A szerződés eredetileg becsült összértéke  
Érték 55 000 000 HUF 
Áfa nélkül 
A szerződés végleges összértéke: 
Érték 50 000 000 HUF 
Áfa nélkül 
V.5.)VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ-E ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS 
TELJESÍTÉSÉHEZ?  
Nem 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1.)A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY 
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?  
Igen 
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) hivatkozását: "Székesfehérvár Megyei Jogú Város és 
térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/2F-2008-
0006 azonosító számú projekt. 
VI.2)TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  
Az eredményhirdetés időpontja: 25.6.2009 (10:00). 
VI.3)JOGORVOSLATI ELJÁRÁS 
VI.3.1.)A jogorvoslati eljárásért felelős szerv  
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 
Margit krt. 85. 
1024 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
Tel. +36 13367776 
Fax +36 13367778 
VI.3.2.)Jogorvoslati kérelmek benyújtása  
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 322-324. §-a 
szerint, különös tekintettel a Kbt. 323. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakra. 
VI.3.3.)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ az alábbi szervtől szerezhető be:  
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 
Margit krt. 85. 
1024 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
Tel. +36 13367776 
Fax +36 13367778 
VI.4.)E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:  
16.7.2009 
 


